POLITYKA PRYWATNOŚCI

Jaki jest cel i zastosowanie polityki?
1. Niniejszy dokument reguluje politykę prywatności stosowaną przez HUSARIO Spółkę z
ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Koszalinie, ul. Bohaterów
Warszawy 30 (zwaną dalej „Administratorem” lub „ADO”), w zakresie ochrony danych
osobowych Użytkowników i informacji mogących stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa
Użytkowników. Przez Użytkownika rozumie się osobę fizyczna, jednostkę organizacyjną
nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną lub osobę prawną,
prowadzącą działalność gospodarczą związaną z transportem i spedycją lub korzystającą z usług
podmiotów świadczących usługi transportowe i spedycyjne, która zarejestrowała Konto w
Serwisie. Przez Użytkownika rozumie się także osobę fizyczną, która posiada Konto Dalsze
utworzone przy Koncie przez Użytkownika, o którym mowa w Regulaminie Serwisu
Internetowego HUSARIO.
2. Niniejsza polityka ma zastosowanie do usług oferowanych przez Administratora za
pośrednictwem serwisu internetowego HUSARIO dostępnego pod adresem husar.io. Niniejszy
dokument nie ma zastosowania do stron internetowych i usług podmiotów trzecich, do których
dostęp możliwy jest za pośrednictwem odnośników znajdujących się na stronie internetowej
serwisu HUSARIO.
3. Administrator zapewnia, że rzetelnie i odpowiedzialnie podchodzi do problematyki ochrony
danych osobowych swoich klientów.
Jaka jest podstawa prawna?
1. Twoje dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) oraz
obowiązujące przepisy prawa krajowego wydane w zakresie uzupełnienia wyżej opisanego
Rozporządzenia.
2. Podstawę do przetwarzania Twoich danych osobowych stanowią:
a. Umowa zawarta miedzy Użytkownikiem a ADO
b. Zgody wydane przez Użytkownika w trakcie rejestracji Konta Użytkownika/ Dalszego
Użytkownika i zawierania umowy
PLIKI COOKIES:
1. Administrator wykorzystuje pliki cookies do śledzenia wizyt Użytkowników strony internetowej
i zapisywania ich preferencji dotyczących m.in. języka, danych logowania, a także w celu
dostosowywania oferowanych usług do ich potrzeb oraz w celach marketingowych i
reklamowych. Pliki cookies wykorzystywane są również do opracowywania statystyk
dotyczących użytkowania serwisu HUSARIO przez użytkowników. Pliki te przechowywane
będą do czasu utraty ich przydatności dla Administratora i mogą być udostępniane na rzecz
innych podmiotów. Wyłączenie korzystania przez Użytkownika z plików cookies może
powodować utrudnienia w korzystaniu z serwisu HUSARIO.

2. Więcej o plikach cookies dowiesz się w Polityce plików cookies.
Jakie dane gromadzimy?
1. Administratorem jest HUSARIO Sp. z o.o., ul. Bohaterów Warszawy 30, 75-211 Koszalin;
husario@husario.com.
2. Administrator gromadzi dane podawane przez Użytkowników w formularzu rejestracyjnym oraz
procesie autoryzacji, tj.: nazwę podmiotu gospodarczego/przedsiębiorcy, formę prawną, siedzibę,
adres, adres korespondencyjny, numer NIP, numer REGON, KRS/CEIDG, imię, nazwisko,
numeru telefonu, adresu e-mail, nazwę zajmowanego stanowiska.
3. W szczególnych, uzasadnionych wypadkach ADO może poprosić o inne dane, celem
uwierzytelnienia Użytkownika.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jednocześnie niezbędne do zawarcia i realizacji
umowy o świadczenie usług oraz kontaktu z Administratorem. Niepodanie ww. danych wiązać
się będzie z brakiem możliwości zawarcia umowy, a w konsekwencji brakiem możliwości
korzystania z serwisu HUSARIO.
Jakie mam prawa wobec swoich danych?
1. Użytkownik ma prawo:
a.
w przypadku niezgodnego z prawem lub niewłaściwego przetwarzania danych,
wnieść skargę do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych osobowych),
b.

do żądania usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),

c.

do żądania sprostowania treści danych osobowych, wprowadzania poprawek,

d.

do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

e.
do żądania informacji o źródle przekazania danych, jeśli zostały one przekazane
przez inną osobę aniżeli ta, której dane dotyczą,
f.
do uzyskania kopii przetwarzanych danych oraz ich przeniesienia do innego
administratora
2. Użytkownik ma również prawo do wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec
przetwarzania danych związanych z jego szczególną sytuacją.
3. Realizacja praw osób, których dane dotyczą z zakresu pkt. 1 ppkt. b. i d. powyżej mogą
spowodować niemożność realizacji celów, dla których dane tych osób zostały pozyskane i
są przetwarzane. Będzie się to wiązać z niemożnością kontynuowania współpracy, a w
dalszej konsekwencji brakiem możliwości korzystania z serwisu HUSARIO.
4. Administrator dołoży wszelkich starań, aby spełnić żądania użytkownika dotyczące danych
osobowych, chyba że dane te muszą zostać zachowane ze względu na obowiązujące prawo
lub inne uzasadnione prawnie interesy Administratora.

Do czego wykorzystujemy Twoje dane?
1. Dane osobowe użytkowników przetwarzane będą:
−

w celach niezbędnych dla realizacji umowy zawartej pomiędzy użytkownikiem a
Administratorem lub w celu realizacji działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b
RODO),

−

w celu rejestracji i weryfikacji dostępu do serwisu HUSARIO (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

−

wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (kwestie rachunkowe i
podatkowe – art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

−

realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (w tym
stosowanie marketingu bezpośredniego, udzielenie odpowiedzi na reklamację, informowania o
zmianach w Regulaminie – art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

−

na podstawie zgody Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit a RODO) udzielonej w określonych w tej
zgodzie celach.

2.

Za zgodą użytkownika, Administrator przesyła informację na temat aktualnych ofert i
promocji w serwisie HUSARIO w postaci kampanii informacyjnej lub reklamowej.

3.

Użytkownik ma prawo w każdej chwili cofnąć zgodę w zakresie przetwarzania jego danych
osobowych w danym zakresie, jednakże cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na dane osobowe
przetwarzane przed cofnięciem zgody.

Kto jest odbiorcą Twoich danych osobowych?
1. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być m.in. instytucje ustawowo upoważnione do
odbioru Twoich danych na podstawie przepisów prawa, podmioty przetwarzające dane na
zlecenie Administratora, podmioty świadczące usługi w zakresie niezbędnym do zapewnienia
zaplecza technicznego dla realizacji usług w ramach serwisu HUSARIO.
2. Administrator zapewnia, ze dochowa należytej staranności przy przesyłaniu danych, stosując
środki i zabezpieczenia uniemożliwiające uzyskanie dostępu do Twoich danych osobowych
przez osoby do tego nieupoważnione.
3. Na stronach zarządzanych przez Administratora mogą być umieszczone wtyczki do portali
społecznościowych m.in. do Facebook. Użytkownik jest zobowiązany we własnym zakresie
zapoznać się z treścią polityki prywatności tych podmiotów.
Czy moje dane będą przetwarzane poza obszarem EOG?
1. Dane będą przetwarzane poza obszarem EOG ze względu na zawarte umowy powierzenia i
podpowierzenia przetwarzania z dostawcą chmury, na której znajduje się platforma HUSARIO.
2. Na postawie zawartych umów, Administrator dokona wszelkich starań w celu:
a. zapewnienia należytej ochrony danych osobowych na poziomie regulacji
Administratora bądź bardziej rygorystycznych.
b. Realizacji praw osób, których dane dotyczą

Jak długo będą przechowywane moje dane?
1. Administrator przechowuje dane osobowe w związku z korzystaniem z serwisu HUSARIO przez
czas niezbędny do realizacji umowy oraz przez czas w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń
w związku z transakcjami zawieranymi w serwisie HUSARIO przez innych użytkowników oraz
w związku z korzystaniem z serwisu przez użytkowników.
2. Dodatkowo, dane mogą być przechowywane dla celów zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
dla celów statystycznych i archiwizacyjnych przez okres 3 lat od dnia zdarzenia powodującego
konieczność zakończenia przetwarzania.
3. Jednocześnie Administrator będzie przechowywać dane osobowe przez okres, w którym
zobowiązany jest je przechowywać lub dokumenty lub nośniki je zawierające dla
udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia
przez organy publiczne.
Jak dbamy o Twoje bezpieczeństwo?
W celu zapewnienia bezpieczeństwa Administrator umożliwia dostęp do konta jedynie po wpisaniu
adresu e-mail i hasła, które użytkownik obowiązany jest do zachowania w tajemnicy przed innymi
podmiotami. Połączenie z systemem jest szyfrowane i uwierzytelniane. Ponadto Administrator na
bieżąco monitoruje metody gromadzenia danych i stosowane środki bezpieczeństwa aby zapobiec
nieuprawnionemu dostępowi do systemu. Administrator udziela dostępu do danych osobowych
jedynie podmiotom, które muszą mieć do nich dostęp aby je przetwarzać na potrzeby
Administratora, przy czym są oni zobowiązani do zachowania ścisłej poufności pod rygorem
pociągnięcia do odpowiedzialności prawnej.
Od kiedy obowiązuje Polityka prywatności?
1. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 17.09.2021r.
2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki prywatności, jeżeli będzie to niezbędne
w celu wprowadzenia modyfikacji Polityki prywatności lub zarządzania spółką albo będzie to
uzasadnione prawnie. Zmiany obowiązywać będą od dnia ich opublikowania na stronie serwisu
HUSARIO wraz ze wskazaniem daty wprowadzenia modyfikacji.
Jeśli chcesz się z nami skontaktować odnośnie Polityki prywatności lub zrealizować swoje prawa
dotyczące danych osobowych, napisz do Administratora/Inspektora Ochrony Danych Osobowych
HUSARIO sp. z o.o., w organizacji, Koszalin, ul. Bohaterów Warszawy lub napisz maila na adres
pda@husario.com.

